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A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 

összefüggő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, 

megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a 

megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 

 

A 2020. december 15-én kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek 

döntés meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának 2021. évi vagyongazdálkodási terve 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2020. december 18. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 



Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) bekezdése szerint a 

helyi önkormányzat a vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a 7. § (2) 

bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú 

vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni. 
 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 

4.) önkormányzati rendelet III. Fejezet 13. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 

vagyonának kezelésére, hasznosítására, gyarapítására és értékesítésére vonatkozó 

hosszú távú célkitűzéseket az önkormányzat gazdasági programja, a középtávú 

célkitűzéseket az éves vagyongazdálkodási terv tartalmazza. A tárgyévre vonatkozó 

vagyongazdálkodási tervet legkésőbb a tárgyévet megelőző év december 31-ig kell 

elfogadni.  

 

A vagyongazdálkodási tervekre vonatkozó kötelező tartalmi elemeket sem a nemzeti 

vagyonról szóló törvény, sem egyéb jogszabály nem ír elő.  

 

Az önkormányzat munkaprogramja foglalkozik vagyoni aspektusokkal is, az éves 

vagyonhasznosítás terv következő évi feladatokat vázolja fel.  

 

A vagyongazdálkodási tervek elkészítéséhez az Önkormányzatnak célszerű kijelölnie a 

vagyongazdálkodás irányvonalát, stratégiát kell felállítania, hogy a célkitűzések 

következetesen végrehajthatóak legyenek 

 

A jövő évi vagyongazdálkodási terv az előterjesztés mellékletét képezi.  

 

Határozati javaslat 

az önkormányzat 2021. évi vagyongazdálkodási tervéről 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során az önkormányzat 2021. évi vagyongazdálkodási tervét 

a melléklet szerint elfogadja. 
                                                                                     

        

 Pintér Szilárd 

 polgármester 

 

 


